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desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quórum de maioria absoluta dos seus 
membros, sendo indispensável a presença do Presidente 
ou do seu substituto imediato.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari - COMPEL será de 01 (um) ano, vedada a 
recondução na totalidade de seus membros para a 
mesma Comissão no período subsequente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 20 de 
março de 2020, revogadas as disposições em contrário, 
em especial ao Decreto n.º 7261/2020 de 14 de janeiro de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 7340/2020
DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação de medidas 
temporárias de prevenção e controle para 
enfrentamento do COVID-19, no âmbito do 
Município de Camaçari/BA, e dá outras 
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na 
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV),

DECRETO N.º 7313/2020
DE 20 DE MARÇO DE 2020

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COMPEL, revoga o Decreto n.º 
7261/2020 de 14 de janeiro de 2020 e dá 
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
COMPEL, composta dos seguintes membros efetivos: 
Ana Paula Souza Silva, Ana Carla Costa Paim, 
Antônio Sérgio Moura de Sousa, Aline Oliveira da 
Silva Almeida, Diego Manoel Oliveira da Paixão, 
Monique de Jesus Fonseca Senra, Aricele Guimarães 
Machado Oliveira, Wadna Cheile Melo da Costa, 
Aracele Santos de Oliveira, Michelle Silva 
Vasconcelos e Karine Fonseca do Nascimento 
Teixeira, para, sob a presidência do primeiro, processar e 
julgar as licitações para as contratações da 
Administração Direta e Indireta do Município de 
Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Steline Dias Silva, Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos, Vanuzia da Silva Guedes, Kézia 
Priscila Oliveira da Silva, Manoel Alves Carneiro, 
Thatiana Campos Dacttes, Manoel Luiz Costa 
Rodrigues, Ricardo Santos Santana, Priscila Lins dos 
Santos, Ana Carolina da Silva dos Santos, Jussara 
Souza de Oliveira, Maria José Nery Costa, José Múcio 
Jarjor Montenegro, Ana Carolina Iglesias de Souza 
Rosa Santana e Gleidson dos Santos Nascimento.

§ 2º - O presidente será substituído discricionariamente, 
em suas faltas e/ou impedimentos pelos servidores 
Antônio Sérgio Moura de Sousa ou Ana Carla Costa 
Paim.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, no 
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Considerando que as medidas de isolamento vêm 
apresentando bons resultados, mas que disso não 
resulta o completo esvaziamento do processo de 
disseminação do COVID-19;

Considerando que a Bahia vem apresentando um 
aumento diário de novos casos de COVID-19, com maior 
incidência na Região Metropolitana, especialmente a 
capital Salvador;

Considerando, por fim, a necessidade de garantir à 
população o mínimo acesso a bens e serviços, bem 
assim aos comerciantes o exercício de suas atividades, 
de forma a não interromper, prematuramente, as 
medidas de contenção da disseminação do COVID-19, 
via isolamento social;

Considerando o reconhecimento, pela Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT, pela 
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, e pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS, quanto à eficácia 
do uso de máscara facial, como medida de redução da 
contaminação pelo Sars-Cov-2;

Considerando  a necessidade de ampliar a 
disponibilidade de máscaras cirúrgicas do tipo N-95 ou 
equivalente, para os profissionais de saúde e de outras 
atividades que importem na exposição com possíveis 
fontes de contágio;

Considerando as informações constantes do 
documento Orientações Gerais - Máscaras faciais de uso 
não profissional, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA, de 3 de abril de 2020, constante do 
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/ 
documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf
/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7;

DECRETA

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de 
emergência no âmbito do Município de Camaçari, com a 
prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, do prazo de 
aplicação das medidas preventivas imprescindíveis ao 
combate do COVID-19 disciplinadas no Decreto nº 7334, 
de 13 de abril de 2020, conforme disciplina constante dos 
artigos subsequentes.

Art. 2º Permanece a orientação para que a população de 
Camaçari em recente e/ou atual retorno de viagens 
internacionais, em especial atenção para aquelas 
localidades com transmissão sustentada do vírus, o 
cumprimento das seguintes medidas:
I – Para as pessoas sem sintomas respiratórios, 
permanecer em isolamento domiciliar (auto isolamento) 
por 07 (sete) dias;
II – Para pessoas com sintomas respiratórios leves, 
comunicar à Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
do Município, a fim de ser orientado sobre providências 
mais específicas, através do número telefônico 156;
III – No surgimento de febre, associada a sintomas 
respiratórios intensos, a exemplo de tosse e dificuldade 
de respirar, buscar atendimento nas unidades de 

urgência e emergência.

Art. 2º-A Fica considerado obrigatório o uso de máscara 
facial não profissional durante o deslocamento de 
pessoas pelos bens públicos do Município, para o 
atendimento em estabelecimentos com funcionamento 
autorizado, bem como nos serviços de transporte público 
e privado de passageiros.
§ 1º A produção de máscaras artesanais pode ser 
realizada segundo as orientações constantes da Nota 
Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 
disponível na página do Ministério da Saúde no endereço 
eletrônico www.saude.gov.br, e o seu uso observará as 
orientações constantes do ANEXO I deste Decreto.
§ 2º O descumprimento da regra prevista no caput deste 
artigo sujeitará o infrator às sanções legais, ficando os 
pres tadores  dos serv iços  de t ranspor te  e  
estabelecimentos que já estão com funcionamento 
autorizado obrigados a exigir a utilização de máscaras 
para os passageiros e clientes que adentrarem nos 
veículos e em suas dependências, respectivamente, sob 
pena de se sujeitar às sanções referidas no § 5º do art. 10 
deste Decreto.   

Art. 3º Os laboratórios públicos ou privados deverão 
informar imediatamente ao Sistema de Vigilância 
Sanitária Municipal quaisquer casos positivos de COVID-
19, através do telefone 156.

Art. 4º As Unidades de Pronto Atendimento Municipais 
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da 
Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o 
funcionamento dos serviços de urgência e emergência, 
de forma ininterrupta e sem restrição de qualquer 
natureza.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 
manter os mecanismos necessários para o isolamento 
domiciliar da população, deverá adotar as seguintes 
medidas:
I – dispensação de medicamentos de uso continuo, em 
quantidade suficiente para o respectivo uso por 60 
(sessenta) dias;
II – estender a validade das prescrições para uso de 
medicamentos, que passará a ser de até 08 (oito) meses;
III – permitir que qualquer pessoa, desde que portando o 
documento de identidade do beneficiário do 
medicamento, o cartão SUS e a respectiva prescrição 
médica, possa fazer a retirada do medicamento, de forma 
a dispensar o comparecimento pessoal do beneficiário;
IV – manter as medidas necessárias à antecipação da 
campanha de vacinação para os demais vírus 
respiratórios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B), 
especialmente para pessoas a partir dos 60 (sessenta) 
anos e profissionais de saúde;

Art. 6º Fica prorrogada a suspensão das atividades 
educacionais em todos os cursos, escolas, universidades 
e faculdades das redes de ensino público e privado, a 
serem compensadas nos dias reservados para os 
recessos futuros.
Parágrafo Único - A suspensão determinada no caput 
inclui o serviço de transporte universitário.
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Art. 7º Fica prorrogada a vedação, no âmbito do 
Município de Camaçari, ao licenciamento de eventos, 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quando em desconformidade com as disposições deste 
decreto.

Art. 8º Fica mantida a vedação à realização de quaisquer 
eventos e atividades que envolvam aglomerações e que 
não necessitem de licenciamento da SEDUR.
§ 1º A determinação prevista no caput também é aplicável 
a atividades e eventos de cunho científico, educacional, 
esportivos, academias, dentre outros.
§ 2º Fica recepcionado, com efeitos a partir de 02 de maio 
de 2020, no que couber, o disposto no art. 9º do Decreto 
nº 19.586 de 27 de março de 2020, especificamente no 
que tange a ̀autorização da realização de velórios e cultos 
religiosos, desde que respeitada a limitação de público 
em 50 (cinquenta) pessoas, bem assim sejam adotadas 
as medidas de prevenção divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, dentre elas a disponibilização de álcool em gel, a 
disposição do espaço físico de forma a garantir a 
distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas e 
a utilização de máscara por todo o público presente, 
permitindo-se, na falta das máscaras comercializadas, a 
utilização de mascaras em modelos alternativos, nos 
termos da orientação do Ministério da Saúde 
(h t t ps : / /www.saude .gov.b r /no t i c i as /agenc ia -
saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-
prevencao-contra-o-coronavirus).
§ 3º Em razão do risco de transmissão, fica proibida a 
r e a l i z a ç ã o  d e  v e l ó r i o  p a r a  p a c i e n t e s  
confirmados/suspeitos da COVID-19, conforme manual 
d e  o r i e n t a ç ã o  d o  M i n i s t é r i o  d a  S a ú d e  
(https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/m
anejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf), o 
qual deve ser observado pelos serviços funerários 
municipais em seus protocolos. 

Art. 9º Os Órgãos da Administração Pública e os 
estabelec imentos pr ivados que mant iverem 
funcionamento deverão determinar o aumento da 
frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, 
maçanetas e móveis dos ambientes comuns, além de 
providenciar a disponibilização de álcool em gel nas 
áreas de circulação.
§ 1º No âmbito da Administração Direta e Indireta, 
mantem-se a interrupção das atividades presenciais nos 
órgãos públicos municipais cujos serviços sejam 
considerados não essenciais, período em que os agentes 
públicos prestadores desses serviços ficarão em regime 
de teletrabalho ou de sobreaviso. 
§ 2º São considerados serviços essenciais os prestados 
pelas Secretárias Municipais de Saúde (SESAU) e de 
Assistência Social (SEDES), dentre outros prestados 
pelas demais Secretarias, os quais deverão manter o 
funcionamento normal ou mesmo intensificar suas 
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, pela 
respectiva chefia imediata. 
§ 3º Para os demais serviços, não essenciais, deverá ser 
instituído, sempre que possível, o regime de teletrabalho, 
no curso do período de emergência, a critério e nas 
condições definidas pelo titular dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo, para servidores cujas atribuições, 
por sua natureza e meios de produção, permitam a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço 
público.
§ 4º O agente público em sobreaviso ou no exercício de 
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao 
trabalho presencial a qualquer momento e a critério do 
Poder Executivo. 
§ 5º Para os fins deste decreto, considera-se: 
I – sobreaviso: os casos em que o servidor não exercerá 
as suas atividades, que ficarão sobrestadas até 
convocação; 
II – teletrabalho: o regime de trabalho em que o servidor 
público executa, em caráter contínuo, parte ou a 
totalidade de suas atribuições fora das dependências 
físicas das unidades do respectivo órgão ou entidade de 
lotação, por meio da utilização de tecnologias de 
informação e comunicação.
§ 6º Ressalvadas as SESAU e SEDES, as Secretarias 
Municipais deverão manter o servidor público que se 
enquadre em grupo de risco (idosos, gestantes e pessoas 
com doenças crônicas pré-existentes e que tenham 
recomendação médica para tanto) no  exercício de suas 
atividades laborais em regime de teletrabalho, ficando a 
chefia imediata responsável pela adoção das medidas 
necessárias a viabilização desta orientação. 
§ 7º No âmbito da SESAU e SEDES, eventual alteração 
da metodologia e escala de trabalho dependerá de prévia 
análise pelo respectivo Secretário Municipal, de forma a 
garantir a prestação dos serviços públicos com a máxima 
eficiência no combate a pandemia do COVID-19.
§ 8º Os servidores que, eventualmente, encontrem 
dificuldade de cumprir o quanto disciplinado neste 
Decreto devem procurar sua chefia imediata, para que as 
orientações e alternativas sejam passadas, de forma a 
garantir a prestação dos serviços essenciais à população.
§ 9º A Secretaria de Governo deverá revisar e promover 
as eventuais adaptações que se revelem necessárias à 
efetivação do quanto disciplinado neste Decreto, 
especialmente no que se refere à divulgação dos canais 
de atendimento dos órgãos municipais que instituam a 
modalidade teletrabalho, de forma a garantir o mais 
amplo acesso possível da população aos serviços 
públicos, durante o período de combate a pandemia.

Art. 10 Fica prorrogada a suspensão do funcionamento 
do Comercio Local, inclusive nos Shopping Centers, 
Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais 
estabelecimentos correlatos.
§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades 
determinada no caput os estabelecimentos que tiverem 
por atividade a prestação de serviços e comercialização 
de produtos essências, conforme abaixo listado:
I – produção, distribuição e comercialização de 
medicamentos, produtos de higiene e alimentos;
II – assistência médica e hospitalar;
III – tratamento e abastecimento de água;
IV – geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica;
V – coleta e tratamento de lixo e esgoto;
VI – serviços de segurança privada;
VII – imprensa;
VIII – serviços de telecomunicação;
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IX – processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;
X – serviços de manutenção de elevadores e outros 
equipamentos essenciais;
XI – clínicas veterinárias em regime de emergência e 
para vendas de raçoes e medicamentos;
XII – serviços funerários;
XIII – serviços de higienização e lavanderias; 
XIV – serviços bancários, inclusive nas agências 
instaladas em Shopping Centers;
XV – serviços de comercialização de gêneros 
alimentícios quando prestados por meio da entrega de 
comida em casa - delivery; 
XVI – postos de combustíveis e lojas de conveniências, 
devendo ficar ventiladas;
XVII – lojas de material de construção e prevenção de 
incêndio, para aquisição de produtos necessários à 
execução de serviços urgentes, por meio de entrega em 
domicílio e/ou por meio do funcionamento das lojas com 
redução do número de funcionários em 50% e adoção 
das medidas de prevenção, como disponibilização do 
álcool em gel, utilização de máscaras, controle do 
número de pessoas em suas dependências, de forma a 
manter o distanciamento mínimo de 2m (dois metros) 
entre as pessoas;
XVIII – a comercialização de bens não essenciais, 
exclusivamente por meio da modalidade entrega em 
domicílio (delivery), desde que observadas as medidas 
de prevenção, dentre elas a utilização de máscara pelos 
entregadores e higienização das mãos com álcool em gel 
antes de manusear os produtos;
XIX – oficina de automóveis, para a realização de 
serviços urgentes, com a adoção das medidas de 
prevenção como disponibilização do álcool em gel e 
controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XX – óticas, que deverão adotar constante processo de 
higienização do ambiente e produtos comercializados, 
devendo ainda promover a redução do número de 
funcionários em 50% e adoção das medidas de 
prevenção, como disponibilização do álcool em gel, 
controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XXI – profissionais liberais que exercem atividades 
intelectuais como de advocacia e contabilidade, desde 
que promova a adoção das medidas de prevenção, como 
disponibilização do álcool em gel, utilização de máscaras 
e controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XXII – cartórios de serviços públicos de notas e registros, 
desde que mediante a redução do número de 
funcionários em 50% e adoção das medidas de 
prevenção, como disponibilização do álcool em gel, 
utilização de máscaras e controle do número de pessoas 
em suas dependências, de forma a manter o 
distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as 
pessoas. 
§ 2º Os Centros Comerciais do Municiṕio deveraõ 
respeitar a regra prevista no caput, ressalvando-se o 
funcionamento dos boxes que se destinam a ̀ 
comercializaçaõ de gêneros alimentićios, naõ sendo 

devido o pagamento dos correspondentes preços 
pu ́blicos aplica ́veis enquanto perdurar a proibiça ̃o 
determinada.
§ 3º As agências bancárias e lotéricas devem limitar o seu 
funcionamento presencial apenas para os serviços 
considerados essenciais, adotando, ainda, todas as 
medidas de orientação e organização de seus clientes, 
para que sejam respeitados os procedimentos de higiene 
e distanciamento entre as pessoas, enquanto aguardam 
ou são atendidas.
§ 4º Ficam interditadas todas as praias do litoral 
camaçariense, incluindo as barracas de praia e demais 
atividades comerciais nelas exercidas, bem assim as 
águas internas do Município, tais como lagoas e rios.
§ 5º O descumprimento das medidas estabelecidas neste 
Decreto sera ́ caracterizado como infraçaõ a ̀ legislaçaõ 
municipal e sujeitara ́o infrator as̀ penalidades e sançoẽs 
aplica ́veis, inclusive a cassaça ̃o de licença de 
funcionamento.

Art.  11  Permanecem suspensos os prazos 
administrativos do Município. 
§ 1º A suspensão a que se refere o caput aplica-se aos 
prazos em curso no âmbito do contencioso 
administrativo, incluindo o prazo concedido ao sujeito 
passivo para apresentação de reclamação, defesa ou 
interposição de recursos. 
§ 2º No período disposto no caput não serão realizadas 
sessões de julgamento pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Tributários do Município. 
§ 3º A suspensaõ dos prazos disciplinada neste artigo 
naõ se aplica aos prazos no âmbito dos procedimentos 
licitatoŕios, os quais teraõ curso regular, cabendo a ̀
Diretoria de Compras (DICOMP) manter os meios 
necessaŕios ao acesso as̀ informaçoẽs pelos licitantes, 
bem assim adotar as medidas necessárias para a 
realização das sessões públicas nos processos 
licitatórios, respeitando as medidas de prevenção 
orientadas pelas autoridades de saúde pública, 
especialmente a disponibilização de álcool em gel, 
manutenção da distância mínima de 2m (dois metros) 
entre os presentes e exigindo a utilização de máscaras 
por todos, esta sob a responsabilidade de cada um, 
individualmente, permitindo-se, diante da alegação de 
falta das máscaras comercializadas, a utilização de 
mascaras em modelos alternativos, nos termos da 
orientação do Ministério da Saúde (https://www.saude. 
gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-
caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-
coronavirus).

Art. 12 Ficam mantidas as seguintes medidas 
necessárias ao enfrentamento da situaça ̃o de 
emergência declarada neste Decreto:
I – fica autorizada a dispensa de licitaçaõ para aquisiçaõ 
de bens e serviços destinados ao enfrentamento da 
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e no art. 4º da Lei no 13.979, de 06 
de fevereiro de 2020.
II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurid́icas, hipot́ese em que sera ́
garantido o pagamento posterior de indenizaçaõ justa;
III – fica autorizada a realização de credenciamento 
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para aquisiçaõ de bens e serviços destinados ao 
enfrentamento da emergência, de mu ́ ltiplos 
fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada 
a preferência para aqueles que ofertarem preços mais 
vantajosos, nos termos do art. 25, caput, da Lei 
8.666/93.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
deverá manter as medidas necessárias, inclusive por 
meio do redirecionamento de seu pessoal, para a 
realização do serviço de desinfecção, com hipoclorito 
de sódio, dos logradouros públicos de grande 
circulação e próximos às unidades de saúde, em ação 
coordenada conjuntamente com a Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art. 14 As Secretarias e Órgãos Municipais, em 
colaboração aos trabalhos da Secretaria Municipal de 
Saúde, deverão permanecer com os trabalhos de 
acompanhamento e avaliação sobre as medidas de 
prevenção, especialmente sobre aquelas que 
importem restrição à liberdade dos cidadãos 
Camaçarienses, de forma a possibilitar a sua constante 
adequação com o grau de isolamento social exigido no 
combate à pandemia COVID-19.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Governo, por meio de 
sua Diretoria de Comunicação, com o apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde, devera ́ realizar, em 
caráter emergencial, campanhas publicitárias com o 
objetivo de disseminar as orientações e precauções 
adequadas ao enfrentamento do COVID-19.

Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogado o Decreto nº 7334, de 13 
de abril de 2020, cuja publicação deu-se em 14 de abril 
de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL NÃO 

PROFISSIONAL

As máscaras devem ser preferencialmente:

Ÿ  confeccionadas em tecidos de algodão;
Ÿ  em número de cinco para cada usuário; 
Ÿ  para utilização não compartilhada, sem prejuízo da 

observância das recomendações de afastamento 
mínimo entre as pessoas e de contínua higienização 
das mãos, com água e sabonete ou com álcool com 
concentração de 70% (setenta por cento).

 O uso da máscara não profissional, nos termos em 
que trata neste Decreto, deverá ser evitado por:

Ÿ  profissionais de saúde durante a sua atuação;
Ÿ  pacientes contaminados ou com sintomas de 

contaminação pelo Sars-Cov-2, na hipótese de 
disponibilidade do modelo de uso profissional;

Ÿ  pessoas que cuidam de pacientes contaminados;
Ÿ  crianças menores de 2 (dois) anos de idade, pessoas 

com problemas respiratórios ou incapazes de 
remover a máscara sem assistência;

Ÿ  pessoas com contraindicação feita por profissional de 
saúde.

Antes da colocação da máscara, o usuário deve 
observar os seguintes cuidados:

Ÿ assegurar-se de que a máscara está limpa e sem 
rupturas;

Ÿ  fazer a adequada higienização das mãos;
Ÿ evitar contato com a parte frontal da máscara e, 

havendo o contato após o uso, executar 
imediatamente a higiene das mãos;

Ÿ cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços 
nas laterais;

Ÿ manter o conforto e o espaço para a respiração;
Ÿ evitar maquiagem ou base durante o uso.

Para o uso da máscara devem ser observados os 
seguintes cuidados:

Ÿ utilizar a mesma máscara por, no máximo, de 3 (três) 
horas;

Ÿ trocá-la após o tempo máximo de utilização ou 
sempre que ela ficar úmida, com sujeira aparente, 
danificada ou se houver dificuldade para respirar;

Ÿ higienizar as mãos ao chegar em casa e após retirá-la, 
reservando-a para a lavagem logo que possível;

Ÿ repetir os procedimentos de higienização das mãos 
sempre que retirar e recolocar a máscara;

Ÿ não compartilhar a máscara, ainda que ela esteja 
lavada.

Para a limpeza das máscaras de uso não profissional 
d e v e r ã o  s e r  o b s e r v a d o s  o s  s e g u i n t e s  
procedimentos:

Ÿ as de tecido podem ser lavadas e reutilizadas 
regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais 
que 30 (trinta) lavagens;

Ÿ  lavar separadamente;
Ÿ  lavar previamente com água corrente e sabão neutro 

e, após, deixar de molho em solução de água com 
água sanitária ou outro desinfetante, na proporção de 
2 (duas) colheres de sopa para cada litro de água, de 
20 (vinte) a 30 (trinta) minutos;

Ÿ enxaguar bem em água corrente, para remover 
resíduos de desinfetante;

Ÿ  evitar torcer com força e deixe-a secar;
Ÿ  passar com ferro quente;
Ÿ  guardar em recipiente fechado.
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A produção de máscaras artesanais pode ser realizada 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa 
nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na 
página do Ministério da Saúde, no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br.

Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso 
pro f iss iona l  garant i rão ,  pr io r i ta r iamente ,  o  
abastecimento da rede pública de assistência e atenção 
à saúde.

DECRETO DE 02 DE MARÇO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas pela Constituição 
Federal e pela Lei Orgânica do Município, resolve:

EXONERAR A PEDIDO ALCENI DE JESUS 
PONTES, cadastro 832070, do cargo de Gerente, 
símbolo GES IV da estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, em 
02 de março de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 02 DE MARÇO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 007/2020
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari,

RESOLVE: 

Art. 1º Fica corrigido erro material cometido na Portaria nº 
003/2020:

 
Onde se lê no artigo 1º:

“Contrato Administrativo nº 503/2010”. 

Leia-se:

“Contrato Administrativo nº 503/2019”. 

Art. 2º Continuam inalterados os demais dispositivos da 
Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 31 de janeiro de 
2020.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE
                                
GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM, DE 20 DE FEVEREIRO 
DE 2020.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO

 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0393/2019 ENTRE A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA KOFRE REPRESENTAÇÃO E  
COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz 
Evandro Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador 
do R.G nº 00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob 
o nº 133.146.705-59, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0393/2019, conforme Processo nº 
0077/2018, que se regerá pela legislação pertinente, 
lei Federal nº 8.666/933, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

INSTRUMENTO V INCULANTE:  P rocesso  
Administrativo nº 0077/2018 e Pregão Eletrônico nº 
0135/2018.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO 

DE SISTEMA DE RÁDIO TRONCALIZADO 

DIGITALPADRÃO TETRA, MULTISÍTIO, COM 

TERMINAIS PORTÁTEIS COM RECURSOS DE 

GPS, TOTALIZANDO 1.200 (MIL E DUZENTAS) 

MEDIÇÕES DE TERMINAIS COM ACESSÓRIOS E 

R E C U R S O S  E M B A R C A D O S ,  A  S E R E M  

UTILIZADAS EM REGIME CONMTÍNUO OU NOS 
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PERÍODOS DE EVENTOS, DEVIDAMENTE 

LICENCIADAS E HOMOLOGADAS JUNTO À 

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - 

ANATEL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 

APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO DAS 

COMUNICAÇÕES CRÍTICAS VIA RÁDIO DOS 

DIVERSOS SETORES E  UNIDADES DA 

SECRETARIA DE SAÚDE

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 

Apostilamento nº 0001/2020, cujo objetivo é a 

alteração do Disposto na Cláusula Segunda – DO 

RECURSO FINANCEIRO, prevista no instrumento 

inicial, acrescentando nova dotação orçamentária, 

conforme o orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 27 de Abril de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0251/2014 ENTRE A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA PRO-RAD CONSULTORES EM 
RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz 
Evandro Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador 
do R.G nº 00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob 
o nº 133.146.705-59, doravante denominada 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0251/2014, conforme Processo nº 
0206/2014, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório 
nº 0206/2014 e Dispensa nº 0070/2014.

OBJETO: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
S E R V I Ç O S  D E  D O S I M E T R I A  ( O U  
MONITORAMENTO) TERMOLUMINESCENTE 
I N D I V I D U A L ,  R E A L I Z A D O S  D E  F O R M A 
CONTINUADA, COM FORNECIMENTO MENSAL DE 
28 (VINTE E OITO) DOSÍMETROS INDIVIDUAIS E 2 
(DOIS) DOSÍMETROS PADRÃO, E EMISSÃO DE 
RELATÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SESAU - SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração 
do Disposto na Cláusula Terceira – DO RECURSO 
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, 
acrescentando nova dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 27 de Abril de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0503/2019 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
R C I – CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro 
Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0503/2019, conforme Processo nº 
0614/2019, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
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posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório nº 
0614/2019 e Tomada de Preços nº 0010/2019.

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 
REFORMAS E MELHORIAS DA UNIDADE DE SAÚDE 
(UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAMAÇARI 
DE DENTRO) NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI/BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 22 de Abril de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

PORTARIA Nº 017/2020
DE 27 DE ABRIL DE 2020

 
Dispõe sobre a instauração do Comitê 
Gestor para Apoio às Ações do 
Programa Cultura Todo Dia de  Apoio 
às Ações de Comunicação da 
Secretaria de Cultura de Camaçari. 

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições 
que lhe conferidas por lei e

CONSIDERANDO a necessidade de se ordenar o 
fluxo de informações advindas de todas as 
comissões de apoio instauradas pelas Portarias 
anteriores, bem como assessorar o gestor da Pasta 
Responsável pela política Cultural do município no 
desenvolvimento e execução do  as ações  do 
Programa Cultura Todo Dia

RESOLVE

Art. 1º - Designar o Comitê Gestor para Apoio às 
Ações do Programa Cultura Todo Dia, da 
Secretaria de Cultura de Camaçari, cujo 
funcionamento e atribuições serão definidos após a 
publicação da presente Portaria.

Art. 2º - O Comitê será composto pelos seguintes 
presidentes da Comissões de Apoio e do Conselho 
Municipal de Cultura:

LUCIEL MACHADO NETO - Presidente do Conselho 
Municipal de Cultura;

GUIDA SCHNITMAN - Presidente da Comissão 
Especial de Avaliação da SECULT;

ISMAEL BERNARDO DOS SANTOS - Presidente da 
Comissão de Avaliação e Seleção do Fundo de 
Cultura;

FÁBIO ÂNGELO SILVA CARNEIRO - Presidente da 
Comissão de Apoio às Ações Administrativas;

JUCILENE DE OLIVEIRA SANTOS - Presidente da 
Comissão de Apoio às Ações Descentralizadas;

RICARDO OLIVEIRA NASCIMENTO - Presidente da 
Comissão de Implementação, Fiscalização e 
Controle das Normas e Procedimentos de utilização 
dos prédios da Cidade do Saber.

DEVSON MARINHO LUZ - Presidente da Comissão 
de Apoio às Ações Transversais e

LORENA RAILANNA DA COSTA MENDES - 
Presidente da Comissão de Apoio às Ações de 
Comunicação. 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Publique-se e cumpra-se. 

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

SEGUNDO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
234/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA  LN CONSTRUTORA  
LTDA. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula QUINTA do contrato 
n°234/2015, originalmente firmado em 12 de agosto de 
2015, cujo objeto é o supracitado. DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 06(seis) meses, de modo que , a partir de 05 de 
maio de 2020, passará a viger ate 05 de novembro de 
2020.  DA RATIFICAÇÃO : Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
instrumento, especialmente as disposições sobre o 
preço. DA ASSINATURA: Camaçari, 20 de abril de 2020.  
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. 
LN CONSTRUTORA LTDA.CONTRATADA.

SETIMO  TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
164/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI E A EMPRESA  CBS CONSTRUTORA 
BAHIANA DE SANEAMENTO  LTDA. DO OBJETO: 
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
SEXTA do contrato n°164/2011, originalmente firmado 
em 08 de junho de 2011, cujo objeto é o supracitado. DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 09(nove) meses, de modo que , a 
partir de 05 de maio de 2020, passará a viger ate 29 de 
DEZEMBRO de 2020.  DA RATIFICAÇÃO : 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e aditivos 
não modificadas por este instrumento,especialmente as 
disposições sobre o preço. DA ASSINATURA: Camaçari, 
18 de março de 2020.  ANTONIO ELINALDO ARAUJO 
DA  SILVA. MUNICÍPIO. CBS CONSTRUTORA  
BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA.CONTRATADA.

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO QUINTO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 0310/2014, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA  
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade Reti - ratificar o quinto termo aditivo ao contrato 
n°0310/2014, instrumento que foi firmado pelas parte em 
11 de novembro de 2019, cujo objeto é o supracitado, no 
tocante aos  equívocos constatados no seu terceiro 
parágrafo após a preâmbulo, bem como na sua cláusula 
segunda - do prazo. DA ALTERAÇÃO DO TERCEIRO 
PARÁGRAFO APÓS O PRÊAMBULO:Em razão do 
equivoco que se fez constar na indicação da 
fundamentação legal do terceiro parágrafo apos o 
preâmbulo do quinto termo aditivo ao contrato 
n°0310/2014, ONDE SE LÊ: CONSIDERANDO que o 
contrato original foi celebrado com vigência de 12( doze) 
meses e ainda não atingiu o prazo maximo estipulado 
para contratação, conforme dispões o art. 57, II, da lei 
n°8.666/93;. LEIA -SE:CONSIDERANDO que já está em 

fase de tratativas finais  a abertur a de procedimento 
licitatório para a prestação do serviço objeto do contrato 
n°0310/2014, tendo , esta prorrogação contratual, por 
base legal o artigo 57¸

  DO PRAZO: Em razão do 
equívoco que se fez constar na indicação da 
fundamentação legal na clausula segunda do quinto 
termo aditivo ao contrato n°0310/2014, ONDE SE LÊ: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12(doze) meses,de modo que  a partir 01 de 
Dezembro de 2019, passará a viger até 01 de 
DEZEMBRO DE 2020. LEIA - SE: O contrato descrito 
na clausula anterior fica prorrogado, em caráter 
excepcional, por 12(doze) meses, de modo que, a partir 
01 de Dezembro de 2019, passará a viger ate 01 de 
Dezembro de 2020, observando o artigo 57,  4° da lei 
n°8666/93. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
em pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário, bem como dos termos aditivos, não 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari, 13 de março de 2020.  ANTONIO ELINALDO 
ARAUJO DA  SILVA. MUNICÍPIO. PORTO SEGURO 
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. CONTRATADA.

AVISO DE ADITAMENTO DE PRAZO

    
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL CNPJ Nº 34.327.635/0001-10

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2017
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 013/2017

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal, no uso de suas atribuições legais, 
torna pública a celebração do TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2017, oriundo da 
Inexigibilidade de Licitação Nº 008/2017, tendo como 
contratada a empresa KRUSCHEWSKY & NUNES 
RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no 
CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº 09.298.726/0001-
27.

OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a prorrogação 
de prazo ao Contrato Administrativo nº 013/2017, 
celebrado em 03 de Maio de 2017, referente execução 
serviços técnicos profissionais de Assessoria e 
Consultoria Jurídica para o ISSM, em todos os ramos do 
Direito.

 §, 4°, da Lei n°8666/93 e, portanto , 
caráter EXCEPCIONAL´´. 

 §
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PRAZO DE PRORROGAÇÃO DOS SERVIÇOS
O Contrato nº 013/2017 fica prorrogado por mais 12 
(doze) meses a partir do dia 03 de Maio de 2020, em 
conformidade com o disposto na Cláusula Sexta do 
citado contrato.

Camaçari, 24 de Abril de 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE INSTITUTO DE 

SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL

EXTRATO DECONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 016/2020. Pregão Presencial 
n° 002/2020. Contrato n° 001/2020. Objeto: Aquisição de 
equipamentos de sinalização (cones, conão, cerquite e 
etc), para atender às necessidades da Superintendência 
de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, conforme 
especificações constantes no Anexo I, parte integrante e 
indissociável do Edital.

Contratado: B.E. Santana Serviços de Iinformática LTDA-
ME. Valor global: R$ 119.699,90 (Cento e dezenove mil, 
seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos); 
Prazo de vigência:02 (dois) meses, para o total 
fornecimento dos materiais, com início na data de 
assinatura em 20/04/2020; Fundamento legal: Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 

Camaçari, 20 de Abril de 2020. 

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente.

PORTARIA Nº. 050/2020
DE 22 DE ABRIL DE 2020

“Ratifica a promoção de servidor, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence, 
nos termos do Plano de Carreira, Cargos e 
Vencimentos dos Servidores Públicos do 
Quadro de Provimento Efetivo da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público – STT”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das suas atribuições legais, em especial 
das especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de 
maio de 2006; Lei n° 1444 de 22 de junho de 2016; Lei n° 
874, de 04 de abril de 2008; Lei nº 1610 de 19 de dezembro 
de 2019; Lei nº 758, 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 
de janeiro de 2007; Lei nº. 807, de 24 de julho de 2007; Lei 
nº. 1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1144, de 18 de 
março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho de 2013;

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício, conforme comprovação nos 
autos dos processos administrativos nº 151/2018 e 
025/2020.

RESOLVE:

Art. 1º. Ratificar a promoção do servidor ALAN CORDEIRO 
DOS SANTOS, Analista de Processos Organizacionais – 
Estatístico, matrícula nº 1068, para o nível II, dentro da 
mesma classe de cargos a que pertence.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

		2020-04-29T15:59:20-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T15:59:50-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:00:05-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:00:23-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:00:40-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:00:55-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:01:09-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:01:24-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:01:43-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180


		2020-04-29T16:02:02-0300
	MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180




